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Sammanfattning 
 

Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka om handbollsinstruktörer som undervisar i specialidrott i 

svenska skolor med nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) upplever stress inom sitt 

yrke, med utgångspunkt från Krav-Kontroll-Stöd-teorin. 

 

Frågeställningar 

 

 Vilka krav upplever instruktörerna att det finns i sin yrkesroll? 

 Vilken kontroll upplever instruktörerna att de har i sin yrkesroll? 

 Vilket stöd upplever instruktörerna att det finns i sin yrkesroll? 

 

Metod 

 

Syftet med studien var att erhålla beskrivande data om och hur instruktörer upplever olika 

stressmoment inom elitidrott i skolan. Därför valde vi att genomföra en kvalitativ studie som 

utgick från Krav-Kontroll-Stöd-teorin. Intervjuer genomfördes via telefon för att kunna nå 

instruktörer över hela landet. Urvalsgruppen bestod av åtta manliga handbollsinstruktörer runt 

om i Sverige. De var 40 år eller äldre och jobbade alla inom NIU på gymnasiet.  

 

Resultat 

 

Instruktörerna kände krav från både Svenska handbollsförbundet (SHF) och från spelarna 

själva att skapa en hög kvalitativ undervisning. De hade stor möjlighet att påverka sin egen 

arbetssituation och ett bra stöd. Det visade att instruktörerna upplevde ett relativt högt krav i 

kombination med en hög kontroll och ett högt stöd. Enligt Krav-Kontroll-Stöd-teorin hamnar 

då detta yrke under deltagande ledare i kombination med aktiv.  

 

Slutsats 

 

Slutsatsen som kan dras av denna studie är att handbollsinstruktörer inom NIU enligt Krav-

Kontroll-Stöd-teorin hamnade under deltagande ledare i kombination med aktiv. Enligt Krav-

Kontroll-Stöd-teorin leder detta till att individerna, trots det höga kravet som ställdes, fick 

möjligheter att testa sig fram till egna lösningar. Det ledde i sin tur till en minskad stress. Det 

sociala stödet som instruktörerna upplevde skapar ytterligare möjligheter till stresshantering 

och bidrar även till att instruktörerna kunde hantera förändringar som kan uppstå via kontroll 

och krav. 

 

 

  



 

 

Summary 
 

Aim 
 

The purpose of this study was to investigate whether handball instructors who teach special 

sports in Swedish national approved education in special sport schools experienced stress in 

their profession, based on the Demand-Control-Support-theory. 

 
Questions 

 

• Which demands do instructors experience in their profession? 

• What control do instructors experience that they have in their profession? 

• Which support do instructors experience in their profession? 

 

Method 
 

The purpose of this study was to obtain descriptive data concerning how coaches in elite sport 

in the school perceive different stressors. Therefore, we chose to conduct a qualitative 

interview study that was based on the Demand-Control-Support-theory. Interviews were 

conducted by telephone in order to include instructors across the country. The selection group 

consisted of eight male handball instructors in Sweden. They are 40 years or older and are all 

working within the NIU (nationally certified athlete program) in high school. 

 

Results 
 

The instructors felt demands from both Swedish handball association (SHF) and from the 

players themselves to create a high quality education. They had a great opportunity to 

influence their own work situation and they had a good support. The results showed that the 

instructors experienced relatively high demands in combination with high support and a high 

control. According to the Demand-Control-Support-theory, this occupation falls under the 

category participating leaders, combined with active. 

 

Conclusion 

 
The conclusion that was drawn from this study was that handball instructors within NIU 

according to the Demand-Control-Support-theory belonged to the category participating 

leaders, combined with active. According to the demand-control-support-theory, this 

suggested that individuals, despite the high demand placed upon them, are given the 

opportunity to test their own solutions. This leads to reduced stress. The social support the 

instructors experienced created further opportunities for stress management and also helped 

instructors to deal with changes that may occur in the aspect of demand and control. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Att coacha inom idrottens värld betyder att man fraktar en utövare eller ett lag från en 

prestationsnivå till en annan (Gjerde 2004, s. 15). Att frakta låter simpelt men när det gäller 

idrottens värld finns det många olika aspekter som stör transportsträckan från punkt A till B. 

Det ses alltid som tränarens (busschaufförens) uppgift att se till att bussen ändå kommer fram, 

annars ser omgivningen till att skaffa fram en ny chaufför.  

 

I Svensk Idrottsforskning (2011, s. 40) skriver Kenttä i en artikel: ”Den primära uppgiften 

handlar om att coacha idrottsutövarna, men en huvudcoach ska även koordinera insatserna 

och sätta ramarna för övrig personal i ledarstaben. Ytterst vilar dessutom ansvaret för det 

idrottsliga resultatet på coachens axlar som förväntas ta sitt ansvar internt gentemot 

föreningsstyrelsen och externt mot medier och sponsorer.” 

 

Att leda ett lag är en komplicerad process med höga krav både från utomstående och från 

gruppen i sig. Ledaren förväntas motivera och stödja gruppen, vara gruppens ansikte utåt mot 

föräldrar och fans samt ansvara för att gruppen producerar resultat. Om gruppen inte presterar 

de resultat som förväntas så är det tränaren som får ta konsekvenserna. (Ibid, s. 40) 

 

I tidningen Hockey (Dylicki. J (2010), s. 16) skriver Boustedt i en artikel: ”Lagens coacher 

upplevs mer och mer som de personer som ska leda lagen mot framgång. Allt oftare kräver 

media, och lagets omgivning i form av supporters och sponsorer, tränarens avgång när det 

går dåligt för laget.” 

 

Stressfaktorerna kan vara många och pressen hög. Frågan är hur kravbilden skiljer sig för 

coacher inom skolans värld gentemot föreningslivet? Är kraven från skolverket och 

riksförbunden höga, eller är det skolledningen som ställer krav på att prestera resultat?  Hur 

upplever de svenska instruktörerna inom skolan situationen idag samt hur bemöter de 

problematiken? Den forskning som har gjorts på coachers stressupplevelse och 

stresshantering inriktar sig på föreningslivet och inte på skolvärlden. Därför behövs det 

forskning som undersöker hur skolinstruktörernas situation ser ut inom detta område. 



2 

 

1.2 Begreppsdefinitioner 

Inledningsvis förklaras centrala termer som behandlas i den här uppsatsen för att skapa en 

ökad förståelse. Först förklaras termen utbrändhet som är ett centralt begrepp inom 

stressforskning. De efterföljande är begrepp som används inom skolvärlden i utbildningar 

som koncentrerar sig på specialidrott och elitidrott. 

1.2.1 Utbrändhet 

Vad gäller begreppet utbrändhet utgår uppsatsen från nationalencyklopedin, som definierar 

utbrändhet på följande sätt: ”Utbrändhet eller utbrändhetssyndrom är ett psykiskt tillstånd då 

man är utmattad och inte förmår engagera sig. Ordet utmattningssyndrom används ofta i 

stället för utbrändhet. 

Man talar ibland om känslomässig utmattning och det betyder att man känner sig fullständigt 

tom inuti och därför inte kan eller orkar engagera sig. Många som drabbas förmår inte bry 

sig om andra människor, sitt arbete eller sin fritid.” (Nationalencyklopedin 2012) 

1.2.2 Ledarskap och coachning 

Ledarskap definieras enligt Weinberg och Gould (2011) som en individs förmåga att påverka 

en grupp individer att uppnå ett gemensamt mål. 

 

Ordet coach härstammar från engelskan och betyder ursprungligen galavagn eller turistbuss. 

På 1500‐talet användes ordet som beskrivning av något som fraktade människor från där de 

var till dit de ville komma. (Gjerde 2004, s. 6) 

1.2.3 Nationella idrottsutbildningar 

Hösten 2011 infördes nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Dessa utbildningar 

fokuserar på elitidrott och finns för att ge elever möjlighet att utvecklas till elitidrottare inom 

sin idrott. Detta medför att de lärare som arbetar inom idrott och hälsa på skolor som har 

dessa utbildningar har i uppgift att coacha eleverna under träning och eventuella match- och 

tävlingssituationer. För de riktlinjer och krav som ställs för att få upprätthålla en NIU-

utbildning, se bilaga 3. 

NIU definieras enligt skolverkets hemsida på följande sätt: 
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”Nationellt godkända idrottsutbildningar, NIU är utbildningar som Skolverket beslutar om 

efter det att ett specialidrottsförbund har tillstyrkt ansökan. 

Utbildningarna har tydlig elitidrottskaraktär. Därför får endast Riksidrottsgymnasier och 

NIU använda ämnet specialidrott. 

Specialidrott får ingå med 200 poäng i programfördjupningen och 200 poäng i det 

individuella valet. Ämnet får dessutom läsas som utökat program med 300 poäng. Elever som 

går de här utbildningarna kan alltså få läsa 700 poäng specialidrott.” (Skolverket. nationella 

idrottsutbildningar 2012) 

1.2.4 Specialidrott 

Specialidrottsundevisningen (SCI) erbjuds i olika kurser från A – D. (Skolverket. 

Specialidrott 2012) Skolverket definierar ämnet enligt följande:  

”Undervisningen i ämnet specialidrott ska syfta till att eleverna utvecklar 

den idrottsliga förmågan samt ett etiskt förhållningssätt till idrott och det 

egna idrottsutövandet. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla 

kunskaper om metoder och teorier för träning samt förmåga att planera, 

genomföra och utvärdera tränings- och tävlingsverksamhet. Dessutom 

ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om människokroppens 

byggnad och funktion samt om energigivande processer, kost, mentala 

aspekter och andra faktorer av betydelse för prestationsförmågan.” 

(Ibid) 

1.3 Bakgrund 

I detta avsnitt behandlas inledningsvis det teoretiska ramverket som denna uppsats utgår ifrån, 

därefter behandlas begreppet stress i allmänhet.  

1.3.1 Teoretiskt ramverk 

Inom stressforskning finns det många framtagna teorier. I denna studie har valts att utgå från 

är Krav-Kontroll-Stöd-teorin och den modell som skapats utifrån teorin (se figur 1). 

Anledningen till att vi valt just denna är för att den initialt är framtagen för att appliceras inom 

arbetslivet samt att den är välkänd och vanligt förekommande inom stressforskningen (Ekman 

& Arnetz 2005, s. 51 f.).  

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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1.3.1.1 Krav-Kontroll-Stöd-teorin 

Karasek och Theorells (1990) stressteori utformades initialt som en tvåfaktorsmodell, krav- 

kontroll. Denna fick sedan ett tillägg då graden av socialt stöd även inkorporerades.  

Krav tolkas av Karasek och Theorell som en signifikant källa till stress. De anser dock att 

även om felaktiga krav leder till ohälsosamma miljöer, så är en bristande kontroll en 

skadligare faktor. Det är således inte själva kravbilden som är den största källan till stress utan 

det är organisationens struktur som har den mest bidragande rollen. Får individer lite 

möjlighet till egna val skapar man inte bara en stressande miljö utan arbetarnas kapacitet 

försämras även. Å andra sidan kan man även se att individer som får stor möjlighet till att 

göra egna val utvecklas och kan genomföra ett arbete som ligger på en högre nivå än vad de 

initialt gjorde. Karasek och Theorell (1990) påstår att om det skapas en miljö som uppmuntrar 

till egna val, ses ett högre krav inte som ett stressmoment utan det blir istället en möjlighet att 

utvecklas och kan ge en högre motivation.  

 

För att mäta krav och kontroll kan DCSQ-enkäten (Demand-Control-Support Questionnaire) 

användas. Kravsektionen i enkäten fokuserar på frågor rörande arbetsbelastning såsom; kräver 

arbetet att du ska arbeta snabbt/hårt, har du tillräkligt med tid för att utföra ditt arbete och krav 

som är i konflikt med varandra uppstår ofta. För att mäta kontroll har man utformat frågor 

som till exempel kräver ditt jobb kreativitet, får du möjligheter att lära dig nya saker på ditt 

jobb, har du möjlighet att bestämma själv hur du ska utföra arbetet och har du möjlighet att 

bestämma själv vad som ska utföras i arbete. (Bjarte, Steffen, Arnstein & Alv 2005, s. 167) 

1.3.1.2 Den tvådimensionella modellen 

Karasek och Theorell (1990) skapade en tvådimensionell modell som visar följande fyra olika 

arbetsmiljöer: 

 

Spända arbeten innebär att kraven på de anställda är höga men att de har en låg kontroll över 

vad de får göra. Detta innebär således en avsaknad av kreativitet, inlärningsmöjligheter och 

egen kontroll medan det krävs att de anställda arbetar snabbt, hårt och under tidspress.  

 

Aktiva arbeten innebär att det finns ett högt krav men även en hög kontroll över arbetet. Trots 

att denna form av arbete ställer höga krav på arbetarna tolkar Karasek och Theorell, med hjälp 

av tidigare forskning, att denna grupp är den mest aktiva utanför arbetet (Goiten & Seashore 
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1980; Karasek & Theorell 1990). I och med en ökad kontroll kan individerna testa sig fram 

till den mest lämpliga metoden för att möta olika stressorer. 

 

Avspända arbeten har låga krav men en hög kontroll över hur arbetet ska genomföras. 

Arbetsmiljön kring dessa arbeten har den lägsta psykiska ansträngningen och det leder således 

till en låg andel stressfaktorer och sjukdomar. Det finns få jobb som ligger under denna 

kategori. Personer som arbetar i dessa förhållanden blir både gladare och får en bättre hälsa av 

sitt arbete. (Karasek & Theorell 1990) 

 

Passiva arbeten innebär att arbetarna har en låg kontroll över arbetsuppgifterna och det ställs 

även låga krav. Detta kan leda till ett apatiskt beteende eftersom arbetarna känner att arbetet 

blir meningslöst. Karasek och Theorell spekulerar kring att inte få någon sorts arbetsstimulans 

inte enbart skulle leda till lägre arbetsmoral, det skulle även bidra till en förlust av kunskap 

och en negativ inlärning. (Ibid) 

     

Socialt stöd är den del som sist inkorporerades i Karasek och Theorells teori. Socialt stöd kan 

delas upp i flera olika kategorier. Emotionellt stöd visas genom tilltro, omtanke och diverse 

positiva känslor. Värderande stöd ger individerna möjlighet att jämföra sig med andra, med 

hjälp av positiv eller negativ feedback. Instrumentalt stöd är den mängd assistans som ges av 

arbetskollegor eller arbetsledare. Man kan dock inte se alla sociala samspel som något 

positivt. Ser man till exempel på det emotionella stödet kan negativa känslor förmedlas, vilket 

kan leda till en stressad arbetsmiljö. Det sociala stödet har inte enbart en direkt inverkan, det 

kan även fungera som en buffert om det skulle uppstå en obalans mellan krav och kontroll. 

Skulle det finnas ett starkt socialt stöd i kombination med en hög kontroll, uppstår ett socialt 

nätverk som skyddar sina medlemmar och ger upphov till ”social coping”. Coping kan tolkas 

som när individen eller gruppen vidtar åtgärder för att överkomma den stress som uppstår. 

(Ibid) 

1.3.1.3 Den tredimensionella modellen 

Den tredimensionella modellen som består av krav, kontroll och stöd kan enligt Karasek och 

Theorell (1990) förklara en stor del av den stress som finns i USA och Sverige. 
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I DCSQ behandlas stöd med hjälp av frågor såsom: det är en trevlig stämning på jobbet, det är 

en bra sammanhållning på jobbet, mina arbetskamrater finns där för mig och jag trivs med 

mina kollegor/chef (Bjarte et al. 2005, s. 167).   

 

Modellen tillför fyra nya begrepp (se figur 1): 

 

Deltagande ledare kallas de arbeten där arbetaren har en hög kontroll över arbetet och även 

ett högt socialt stöd. De individer som finns i dessa arbeten behöver inte sitta i 

ledarpositioner, men gemensamt för dessa är att de i skillnad från många andra 

arbetssituationer i alla fall har en chans att påverka sin situation på arbetsplatsen. (Karasek & 

Theorell 1990) 

 

Att arbeta med en hög kontroll men med ett lågt socialt stöd kallar Karasek och Theorell för 

cowboy hjälte. Bilden av arbetare inom denna form är att de är skickliga arbetare och arbetar i 

total isolation. Det finns dock få arbeten som enligt Karasek och Theorell är applicerbara på 

denna form. (Ibid) 

    

Låg support och låg kontroll leder till en total isolering i arbetet. Monotona arbeten såsom 

löpandebandarbete och telefonoperatörer ses ofta som arbetsformer som kan finnas under 

denna kategori. Arbete under denna arbetsform benämns som isolerad fånge, och innefattar 

arbetsmiljöer som ur en psykologisk syn inte är önskvärda. (Ibid) 

 

Den sista kategorin är lydande kamrat och där har arbetare ett högt socialt stöd men en låg 

kontroll över arbetet. Det innebär att arbetsuppgiften är monoton men att det ges stora 

möjligheter till social interaktion. (Ibid) 

 

Saknas någon av faktorerna krav, kontroll och stöd i ens arbetsliv; har man sett att det kan 

leda till starka effekter på olika hälsoutfall. Man har dock även sett en interaktion mellan 

dessa faktorer, som i sig leder till en starkare effekt i stresshantering. (Ibid) 

 

Här har valts att använda den tredimensionella modellen för att alla tre faktorer kan anses vara 

betydelsefulla för att skapa en bra miljö i yrket. Figur 1 visar hur modellen är sammansatt för 

att skapa en förståelse för hur begreppen samspelar.  



7 

 

 

 

 

Figur 1 Krav-Kontroll-Stöd-modellen 

 

1.3.2 Stressfaktorer hos coacher i relation till Krav-Kontroll-Stöd-teorin  

För att skapa en bild över de olika aspekter som finns inom begreppet stress används en 

tidigare studie som har undersökt vilka stressfaktorer elitcoacher upplever. Denna studie 

genomfördes av Olusoga, Butt, Hays och Maynard (2009) på Sheffield Hallam University. De 

analyserade upplevelser av stress hos coacher. Stressfaktorerna de fick fram är relevanta att 

utgå ifrån i denna studie då de går att applicera på vårt teoretiska ramverk. Stressfaktorerna 

placeras i de tre kategorierna som Krav-Kontroll-Stöd-teorin består av för att skapa en bild av 

hur det teoretiska ramverket används (se figur 2). 

 

I Olusogas et al. (2009) studie fanns det fler kategorier som undersökts men i denna studie 

fokuseras på de som upplevdes påverka coacherna mest. I Olusogas et al. (2009) studiedelas 

Krav in i inre och yttre krav där man sett att de inre kraven främst grundar sig i att bibehålla 

en viss standard, att man känner att man har ett ansvar gentemot spelarna samt att man känner 

en allmän press från sig själv att göra bra ifrån sig. De yttre kraven behandlar mer konkreta 

faktorer som att kunna anpassa sina träningar för alla, att känna en press från skolledning, 

föräldrar och spelare, att prestera resultat samt att hinna med administrativa uppgifter. 

Kontroll grundar sig i spelarnas engagemang och professionalitet, vilka materialtillgångar och 
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budget som finns tillgänglig, coachens egna kunskaper och utbildning samt hur coachen 

upplever att den får bestämma över sin egen planering. Stöd grundar sig i vilken 

sammanhållning organisationen har i form av kollegor, specialister och individer från högre 

instanser, vilken sammanhållning laget har samt om coachen känner sig isolerad. 

 

 

Figur 2 Stressfaktorer hos coacher i relation till Krav-Kontroll-Stöd-teorin 

 

1.3.3 Stress 

I det här avsnittet görs en djupare redogörelse för stress och dess aspekter, vad som sker när 

kroppen stimuleras av stressande faktorer samt vad det kan ge för effekter. 

 

Paul Mclean, den före detta chefen för psykofysiologisk forskning vid National Institue of 

Health beskriver begreppet stress med följande metafor: ”Neokortex är som en mer eller 

mindre kompetent ryttare på en egensinnig och instinktdriven häst. Så länge ryttaren är i fullt 

kommando utgör de två ett kraftfullt och effektivt ekipage, men försöker han driva hästen till 

aktioner främmande för dess instinkter, tar hästen lätt över kommandot och kanske till och 

med kastar av ryttaren ur sadeln.”(Ekman & Arnetz 2005, s. 33) 
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Begreppet stress kan användas för att beskriva följande fyra fenomen: själva stimuleringen, 

upplevelsen av stimuleringen, den fysiologiska och psykologiska reaktionen samt 

återkopplingen till reaktionen. 

 

Stresstimuli innefattar olika stressorer som påverkar individen. Det är individens egna 

erfarenheter som avgör om situationen är hotfull, lockande eller krävande. Stressupplevelsen 

sker när hjärnan möts av stimuli den inte känner igen och en generell alarmreaktion aktiveras 

i hjärnan. Därefter gör den en bedömning av stimuleringens innebörd samt förmågan att 

hantera den. Om upplevelsen tolkas som obehaglig betecknas den ofta som stress. 

Stressreaktionen sker genom en generell aktivering av hjärnan där kroppen ökar sin 

vaksamhet. Denna reaktion påverkar hormoner, muskulatur, nervsystem och immunförsvar. 

Denna reaktion kan ske genom fyra olika sorters responser (se rubrik 1.3.3.1). Återkoppling 

till reaktionen sker när kroppen stöter på stresstimuli, då reagerar kroppen med fysiska 

reaktioner, ökad puls, svettning eller liknande. Upplevelsen kopplas till situationens innehåll. 

Till exempel så kan fenomenet kallas rampfeber hos skådespelare, eller tentamensfeber hos 

studenter. (Ekman & Arnetz 2005, s. 47 f.)  

 

1.3.3.1 Stressreaktioner 

När kroppen stöter på stresstimuli har den olika reaktioner för att bearbeta den. Kroppen 

använder sig av fyra olika reaktioner, varav två är akuta och varar i endast några få sekunder. 

De övriga två reaktionernas långvarighet och nivå är beroende av hur stark stimulin är och hur 

kroppen bedömer den (Ekman & Arnetz 2005, s. 47 f.)  

 

Vaksamhetsreaktionen (VR) är när kroppen reagerar vid en oväntad miljöstimuli genom att 

frysa till och gå in i beredskapsställning. Andningen avstannar och sinnena skärps för att 

identifiera stimulin. (Ibid, s. 37) 

 

Spela-dödreaktionen (SR) använder sig många djur av genom att alla muskler i kroppen 

slappnar av helt och hjärtrytm går ner avsevärt. Hos människan är troligtvis avsvimning vår 

emotionella chockreaktion som kan jämföras med SR. (Ibid, s. 37) 
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Alarmreaktionen (AR) är den reaktionen som är vanligast förekommande hos människan. Det 

är när kroppen gör en bedömning att situationen är hotfull och kroppen ställer in sig på akuta 

försvars, attack eller flyktbeteenden (fight or flight). Forskning visar att denna reaktion kan 

väckas redan vid svag stimuli och man har sett att så fort man är mentalt engagerad i något så 

befinner man sig i AR. Denna reaktion kopplar på det sympatiska nervsystemet där 

blodcirkulationen prioriterar muskler, hjärna och hjärta. Den ger även en ökning i adrenalin, 

hjärtats minutvolym samt blodtryck. (Ekman & Arnetz 2005, s. 38 f.) 

 

Frustrationsreaktionen (FR) utlöses när kroppen bedömer att situationen är övermäktig och 

hopplös. Denna följs av känslor som uppgivenhet, maktlöshet, depression och förtvivlan. I 

detta stadium sker även många hormonella förändringar. Kortisolfrisättningen från 

binjurebarken ökar samtidigt som frisättningen av tillväxthormon och könshormon reduceras. 

Om man befinner sig i denna reaktion under en längre tid kan det ge negativa effekter på både 

matsmältning och immunförsvar. Från de ökade kortisolnivåerna uppstår även störningar i 

blodsockernivån och blodfettreglering, insulinkänsligheten försämras samt att tillväxt och 

muskelutvecklingen hämmas. En effekt av störningar i blodsockernivån och 

insulinkänsligheten är att även fettinlagringen ökar. (Ibid, s. 39 f.) 

 

Viktigt att tillägga är att kroppen vid snabba förändringar kan växla mellan dessa fyra 

reaktioner beroende på hur kroppen bedömer stimuli. Dessa fyra reaktioner är inte helt 

fristående från varandra utan kan även aktiveras som blandformer. Ett exempel kan vara när 

man hör ett kraftigt okänt ljud så reagerar kroppen med VR, för att sedan bedöma att 

situationen antingen är helt ofarlig och gå tillbaka till normalläge igen, eller att kroppen 

bedömer en situation som farlig och antingen aktiverar SR (svimma) eller direkt in i AR (fight 

or flight) för att hantera situationen. (Ibid, s. 37 f.) 

 

De aktiveringar som kroppen gör när den stöter på stimuli är inte skadlig för ett friskt system. 

Aktiveringen är nödvändig för kroppen för att öka sin prestationsnivå samt optimera inlärning 

och träning. Problemet är att människokroppen inte är skapad för att befinna sig i någon av 

dessa reaktioner under en längre tid utan de är endast till för att hantera en akut situation. Har 

man till exempel ett arbete där kraven är högre än vad man kan hantera så befinner man sig i 

antingen AR eller FR. Om kroppen inte kan ta sig ur dessa reaktioner kan det leda till 

vävnadsskador och vad vi idag kallar psykosocial stress, som i sin tur utlöser den mentala 
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påfrestningen som kan leda till olika stressjukdomar och utbrändhet. (Ekman & Arnetz 2005, 

s. 42, 52-53) 

1.3.3.2 Effekter av stress 

Lazarus och Folkman (1984) har genomfört en studie som visar att kroppens tolkning av 

stresstimuli beror på hur den bedömer situationen. Om den anser att stimulin är skadlig leder 

det till negativa känslor så som sorg eller ilska, om den bedömer att situationen är hotfull 

leder det till ängsla eller skräck och slutligen om kroppen bedömer det som positiv stimuli så 

leder det till positiva känslor som till exempel förväntan, iver och entusiasm. Vad som avgör 

hur kroppen bedömer situationen beskriver de med sin stressmodell som de kallar 

bedömningsprocessen. Processen delas upp i två delar som individen måste känna för att 

kunna göra en positiv bedömning: personlig signifikans och möjlighet att hantera kraven. 

(Lazarus & Folkman 1984) Denna process visar enligt Folkman (2008) även King, Hicks, 

Krull och Del Gaiso (2006). De har emellertid en annan teori angående orsak och verkan. 

Deras forskning visar att positiva känslor som uppstår i samband med stress ökar känslan för 

relevans för situationen och även känslan för mening med sitt liv. Tennen och Affleck (1996, 

s. 901) visar däremot i en studie att det viktigaste är att man gör positiva påminnelser som får 

individer att erinras de positiva effekterna som kan uppstå ur de stressfulla miljöerna. För att 

finna denna form av hantering är det viktigt att se positiva effekter som ett resultat och inte en 

process. Dessa positiva responser kan relateras till biologiska responser, såsom de dagliga 

kortisolnivåerna samt det diastoliska trycket. Detta anses vara ett tecken på att den positiva 

stressresponsen även skyddar hälsan hos individen (Steptoe, Gibson, Hamer & Wardle 2007, 

s. 56).  

 

Med denna forskning i åtanke är det viktigt att inte enbart fokusera på de negativa aspekterna 

av stress, utan även ta med de positiva effekterna som eventuellt kan finnas.  

 

”Being pushed to that sort of limit when you say, ’ah to hell with it, of course i can do it,and 

then you’re away” översatt till svenska: “När stressen pressar en till den gräns där man säger, 

skit samma, klart jag kan göra det” (Olusoga, Butt, Maynard & Hays 2010, s. 281). 
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1.4 Forskningsläge 

I det här avsnittet behandlas forskning som gjorts på coacher inom elitidrott både inom skola 

och föreningsliv och vad de anser att stress har för innebörd i deras yrke. Forskning tas även 

upp om läraryrket och lärarnas bild av stress. Fokus ligger på vilka stressfaktorer som finns, 

vilken kontroll lärarna har, hur de kan hantera krav, vilket stöd de upplever samt vilka 

effekter stress har. 

1.4.1 Krav 

Att vara coach är ett yrke som är utpekande. Att alltid vara under uppsyn i kombination med 

viljan att inte göra spelarna besvikna, är faktorer som kan bidra till en ökad stress hos coacher 

idag. (Kenttä 2011, s. 40) Men det är inte enbart från dessa yttre faktorer som stressen kan 

uppstå, många individer sätter även press på sig själva. Tio av tolv intervjuade coacher i en 

studie av Olusoga et al. (2009, s. 447) ansåg att denna press på sig själva förekom. Deras 

studie visar också att en annan stor stressfaktor hos elittränare är att möta alla individer där de 

befinner sig i nuläget. Att kunna stimulera alla spelare i samma mängd för att främja deras 

utveckling. Coacherna känner att de inte har tid att verkligen ta hand om talangerna och 

bemöta deras krav utan får lägga fokus på hela laget. Detta kan även ses som en sorts press på 

sig själv, att coacherna vill kunna få ut maximalt av laget. (Ibid, s. 448)  

 

Vidare enligt Olusoga et al. (2009, s. 449) ställer föreningarna höga krav på coachen att 

prestera resultat. Detta upplever coacher som en stressande faktor. Det leder i sin tur till en 

press att ta ut det bästa laget till turneringar och matcher för att lyckas. Att göra en selektion i 

laget för vilka som ska spela och inte, upplever coacherna i studien bidrar till denna upplevda 

stress.  

 

En ökad administrativ påfrestning, samt en ökad omfattning i en coachs arbetsuppgifter, i 

samband med en ökad tidsbrist är även det en stor stressfaktor eftersom coacher ansåg att det 

tog tid från deras huvudsakliga uppgift (Ibid, s. 454; Levy, Bicholls, Marchant, Polman, 

Fletcher & Hanin 2009, s. 35). Detta upplevs även inom läraryrket där de ökade 

administrativa kraven rapporteras som de mest påfrestande delarna av läraryrket (Lambert, 

Mccarthy, O’donnell & Wang 2009, s. 986). Detta kan relateras till en studie som gjorts i 

Sverige på specialidrott i skolan. I studien frågade man vad instruktörerna upplevde var det 

sämsta med ämnet specialidrott och det mest förekommande svaret var att tiden inte räckte till 
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och att de inte hann med alla moment som de ville genomföra (se tabell 1). (Ferry & Olofsson 

2009, s. 74) 

Tabell 1 Lärarnas svar på frågan om vad som är det sämsta med att undervisa i specialidrott angett i antal 

Varje ruta innehåller svar från den totala populationen. De olika rutorna visar hur den totala populationen är uppdelad mellan 

kön, lokalt gentemot regionalt gymnasium samt vilken roll lärarna har i skolan. (Ferry & Olofsson 2009, s. 74) 

 

Det stora behovet av den praktiska färdighetsträningen gör att själva idrottsutövandet 

dominerar tidsutrymmet inom specialidrotten. Detta gäller både för RIG och 

gymnasieskolorna och inom alla kurserna SCI A-D. Det resulterar i att skolorna organiserar 

sin verksamhet på olika sätt för att kunna frisätta mer tid till praktisk träning. Ofta slås SCI 

och Idrott och hälsa ihop för att ge mer tid. Detta sker antingen genom att man flyttar över 

vissa moment på Idrott och hälsa eller att man helt och hållet undervisar i SCI även på Idrott 

och hälsa-kurser. Det förekommer även att till exempel ledarskap, som är ett moment inom 

SCI, läggs på psykologikurserna. Detta kan antyda att många lärare som organiserar 

undervisningen anser sig ha för lite tid till färdighetsträning. (Ibid, s.74)  

1.4.2 Kontroll 

Bristen i professionalitet och engagemang hos spelare är en källa till stress (Levy et al. 2009, 

s. 36; Olusoga et al. 2009, s. 453). Att uppleva att spelarna är motiverade och vill utvecklas 

skapar större möjligheter hos coacher att uppnå lagets mål. Brister det i spelarnas motivation 

så minskar coachens upplevda känsla att kunna hantera de krav som ställs. Detta stärks av 

Ferry och Olofsson (2009, s. 69) som i sin studie visar att just motiverade elever vara det 

bästa med ämnet specialidrott och att det underlättar för instruktörerna att skapa en bra och 

utvecklande miljö (se tabell 2). 

 

 

 

 Kvinna  Man  Gymnasiesko

la  

RIG  Lärare  Tränare  Annat  Totalt  

Arbetet slutar aldrig  1  8  3  6  0  9  0  9  

Omotiverade elever  1  7  8  8  0  6  42  8  

Tiden räcker inte till  2  10  11  1  0  11  1  12  

Dåliga resurser  2  5  6  1  1  6  20  7  

Styrdokumenten  0  3  3  0  1  1  1  3  

Mycket administrativt  1  2  3  0  0  2  1  3  

Övrigt  0  8  6  2  3  5  0  8  
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Tabell 2 Lärarnas svar på vad som är det bästa med att undervisa i specialidrott angett i antal 

Varje ruta innehåller svar från den totala populationen. De olika rutorna visar hur den totala populationen är uppdelad mellan 

kön, lokalt gentemot regionalt gymnasium samt vilken roll lärarna har i skolan. (Ferry och Olofsson 2009, s. 69) 

 

Olusoga et al. (2010, s. 281 f.) visade i en studie att det krävdes vissa faktorer hos individen 

för att hantera stress. De faktorer som ansågs viktigast bland coacher var struktur och 

planering, stöd, distraktion, erfarenhet och lärdomar, att bibehålla bra relationer till spelare, 

undvikande samt konfrontation. Att undvika och förneka stressen anses dock vara ett 

oroväckande tillvägagångssätt (Elliot, Thrash & Murayama 2011, s. 662) Ytterligare en viktig 

faktor var de psykologiska egenskaperna som coacher ansåg krävdes och dessa bröt de ner till 

fyra mer konkreta begrepp: rationalisera såsom att inte försöka ta allt på för stort allvar, 

självuppmuntran såsom att påminna sig om motivation och bekräfta sig själv, förebyggande 

beteende, såsom att dölja stressen, samt avslappning. En deltagare i studien av Olusoga et al 

(2010, s. 281 f.) svarade att när man kan hantera stress, lära från det och sedan gå vidare så 

kan man utvecklas mycket både som tränare samt att lära sig hantera svåra situationer. Enligt 

en studie av Levy et al. (2009, s. 38) var just att bibehålla en bra relation till sina spelare 

viktigt för att kunna hantera den stressande situationen. Två andra viktiga faktorer var att ha 

en öppen kommunikation inom organisationen samt att vara väl strukturerad. 

 

Folkman (2008) hänvisar till Baumeister (1991) som anser att det viktigaste är att lista upp 

konkreta mål och planera när man känner att en situation börjar bli för svår att hantera. Därför 

är det viktigt att uppleva en hög kontroll över sitt arbete och kunna planera och organisera 

sina arbetsuppgifter självständigt. Baumeister visar även enligt Folkman att detta inte bara är 

ett bra hjälpmedel för att hantera situationen, utan det skapar även en starkare känsla av 

meningsfullhet och syfte. Detta visas även av Levy et al. (2009, s. 36) som menar i sin studie 

att det är viktigt att strukturera och planera sitt arbete. Att sätta upp konkreta mål kan få 

människor att bibehålla kraft att nå mål då de känner att de åstadkommer någonting. Enligt 

Wrosch, Scheier, Miller, Schulz och Carver (2003, s. 1494-1495) så upplevs stressfulla 

miljöer ofta som stressfulla på grund av att de hotar de prioriterade målen. Att ha förmågan att 

 Kvina  Man  Gymnasiesk

ola  

RIG  Lärare  Tränare  Annat  Totalt  

Intresse i idrotten  2  7  8  1  1  7  1  9  

Motiverade elever  4  28  26  6  4  24  4  32  

Elevernas utveckling  4  22  21  5  2  24  0  26  

Kontakten med elever/kollegor  3  15  15  3  1  15  2  18  

Övrigt  4  5  7  2  1  8  0  9  
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ge upp mål som inte fungerar och byta ut dem mot nya meningsfulla mål är den viktigaste 

faktorn för att bibehålla sitt välmående. Problemet med att ge upp sina mål och sätta nya är att 

dessa kan vara knutna till det egna sättet att se på världen och sig själv. Således kan det 

betyda att man inte enbart ger upp mål utan man måste ändra hela sitt synsätt.  

1.4.3 Stöd 

Stöd är inom stressforskningen ett dubbelsidigt begrepp. Ett bra stöd kan vara ett sätt att 

hantera stressfaktorer och de krav som ställs på en individ. Dock kan ett bristande stöd i sig 

ses som en stressfaktor. Coacher beskrev sig som isolerade från andra och en brist på socialt 

stöd. Brist på sammanhållning inom organisationen är också en faktor som framkallar stress 

hos coacher. Stressen uppstår när det skapas konflikter inom tränarstaben eller mellan coacher 

och spelare samt när coacher känner ett bristande förtroende från hela organisationen. 

(Olusoga et al. 2009, s. 450, 454; Levy et al. 2009, s. 36 f.) 

 

Stöd från olika källor är viktigt för att kunna hantera de olika stressmomenten som kan 

uppstå. Framförallt är de det arbetsrelaterade stödet exempelvis från andra coacher, och från 

andra anställda i ledarstaben som coacher anser mest givande. (Callary, Werthner & Trudel 

2011, s. 39; Olusoga et al. 2010, s. 285-286; Levy et al. 2009, s. 38) Anledningen till detta är 

att det upplevs viktigt att coacherna kan diskutera situationer och upplevelser som kan skapa 

stress för att gemensamt komma fram till lösningar. Har man inte det arbetsrelaterade stödet 

kan man ta råd från andra i omgivningen som till exempel en idrottspsykolog eller andra 

erfarna coacher. Detta ger möjlighet till en viss reflektion och bearbetning men det upplevs 

inte lika givande som den med andra coacher. Det sociala stödet där man spenderar 

kvalitetstid med familjen och umgås med vänner är också en viktig del i stresshantering. 

(Olusoga et al. 2010, s. 285-286; Levy et al. 2009, s. 38) Människor måste kunna diskutera 

saker utan att känna sig kritiserade. Det är en också betydelsefull del i att skapa en distraktion 

från arbetet. (Olusoga et al. 2010, s. 285-286) 

 

Utbildningarna som många elitcoacher genomgått är bristfälliga då mycket fokus ligger på 

interaktionen mellan coach och spelare. Det finns emellertid betydligt fler stressfaktorer än 

denna interaktion. Fokus bör även läggas på att utveckla interaktionen mellan coachen och 

föreningens organisation, för att skapa så stora förutsättningar till samarbete och stöd som 

möjligt. (Olusoga et al. 2009, s. 442; Callary et al. 2011, s. 40) 
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1.4.4 Effekter av stress 

Alla individer har ett eget sätt att reagera på stress. Bara för att en individ reagerar med till 

exempel ilska betyder inte det att alla gör det. Tre huvudsakliga responser har visat sig 

beskriva hur coacher reagerar på stress. Psykologiska responser kan yttra sig som emotionell 

respons, negativa tankegångar och sänkt självförtroende. Beteenderesponser visar sig främst 

genom ett negativt kroppsspråk. Detta yttrar sig genom att coacher ofta får utbrott samt att de 

kan skapa sig ticks såsom att hela tiden kolla på sin klocka. Detta påverkar även deras sömn 

genom att de får svårare att sova. Fysiska responser visar sig främst genom en ökad hjärtrytm 

och illamående. (Olusoga et al. 2010, s. 278) Den sista responsen påvisas även av Oldehinkel, 

Ormel, Bosch, Bouma, Van Roon, Rosmalen och Riese (2011, s. 446) som visar att upplevd 

stress skapar en ökad hjärtfrekvens samt ger ökade kortisolnivåer.  

 

I en studie av Olusoga et al. (2010, s. 280) beskriver de flesta coacher att långtidsproblem 

som uppstår och inte den direkta responsen vid stress, är det som påverkar coacherna mest. 

De stressreaktioner som flest coacher upplever var depression, emotionell utbrändhet, 

minskad motivation samt isolation från andra människor. Anledningen till att dessa reaktioner 

var mycket värre än de andra som kunde uppstå, är att dessa även påverkar deras vardagliga 

liv. (Ibid, s. 279 f.)  

 

En studie av Romualdas, Vilija och Audrone (2010, s. 304) visar att det finns signifikanta 

skillnader i utbrändhet mellan de som upplever en hög mängd stress gentemot de som inte gör 

det. Studien visar att bland de som hade varit aktiva i en längre tid, återfanns en större andel 

fall av utbrändhet. Cirka 50 procent av de coacher som arbetat längre än tio år drabbas av 

utbrändhet medans endast tio procent drabbas bland de som arbetat mindre än tio år. Detta 

samband kan man inte se hos grundskolelärare, då antalet verksamma år inte påverkade 

prevalensen av utbrändhet. (Akpochafo 2012, s. 832) Hjälm, Kenttä, Hassmén och Gustafsson 

(2007, s. 424) visar i sin tur att prevalensen av utbrändhet hos manliga coacher är låg (cirka 

23 procent) medan hos kvinnliga coacher desto högre (cirka 71 procent). Anledningen till den 

stora differensen kan förklaras i att männen har högre uppsatta arbeten, med heltidsanställning 

samt en större tränarbas till sitt förfogande. Enligt Capel, Sisley och Desertrain (1987, s. 14) 

så var den allmänna prevalensen av upplevd utbrändhet låg hos coacher och anledningen till 

upplevd utbrändhet berodde på om de coachade på High-school eller på college samt om de 

hade två arbeten. 
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Stress som uppstår påverkar inte enbart den coach som upplever denna. Coachers relation 

med spelare är en faktor som kan bli lidande på grund av stress. Coacher upplevde att det blev 

auktoritärt och att kommunikationen med spelare blev ensidig. Detta påverkade, enligt 

coacherna, spelarnas och lagets utveckling negativt. (Olusoga et al. 2010, s. 281) Coachen är 

också troligtvis en viktig källa för spelarna till att maximera motivation, prestation och 

effektivitet vilket är viktigt att bibehålla för att skapa en utveckling i laget (Horne & Carron 

1985, s. 146 f.). Det har även visats inom skolvärlden att en obalans mellan upplevda krav och 

resurser att hantera dessa skapar en större distans mellan lärarna och sina studenter och 

lärarna upplever en minskad upplevelse av professionell framgång (Lambert et al. 2009, s. 

986).  

 

Som tidigare beskrivit så kan man även få positiv respons av stress. Detta gäller även inom 

ledarskap och elitidrott. Coacherna i en studie av Olusoga et al. (2010 s. 281 f.) ansåg att 

stress inte bara gav negativa påföljder. Den fungerade även som ett sätt att förbättra olika 

aspekter av coachernas arbete. I vissa situationer behövdes den för att få en ökad fokus samt 

en ökad produktivitet. I vissa fall ökade även coachernas beslutsamhet i stressade situationer. 

 

1.5 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka om handbollsinstruktörer som undervisar i specialidrott i 

svenska NIU-skolor upplever stress inom sitt yrke, med utgångspunkt från Krav-Kontroll-

Stöd-teorin 

1.6 Frågeställningar 

 Vilka krav upplever instruktörerna att det finns i sin yrkesroll? 

 Vilken kontroll upplever instruktörerna att de har i sin yrkesroll? 

 Vilket stöd upplever instruktörerna att det finns i sin yrkesroll? 

 

2 Metod 

Syftet med studien var att erhålla mer djupgående förståelse för hur instruktörer upplever 

olika stressmoment inom elitidrott i skolan. Därför valde vi att genomföra en kvalitativ 

intervjustudie genom telefonintervjuer som utgick från det teoretiska ramverket Krav-

Kontroll-Stöd-teorin.  
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2.1 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis mailade vi ut ett missivbrev (se bilaga 4) till urvalspopulationen där vi 

förklarade syftet med vår studie, hur vi ville genomföra intervjuerna samt de etiska aspekter 

som vi förhöll oss till. I brevet bad vi de som var intresserade av att delta i studien att skriva 

sitt telefonnummer samt när genomförandet av intervjun passade deras tidsplan bäst. Eftersom 

deltagarna själva fick bestämma när och var intervjun skulle ske, så kunde de välja en miljö 

där de var trygga och kunde fokusera på frågorna som ställdes. Då ökar chansen till 

sanningsenliga svar. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 100-102; Kvale & Brinkmann 2009, s. 

139-158) Vi gjorde sedan en avvägning för hur arbetet skulle fortgå och valde att genomföra 

åtta stycken intervjuer. Våra intervjuer var inte så djupgående då de genomfördes över telefon 

så vi valde därför att ha en löpande kontakt med tio instruktörer ifall svaren inte ansetts 

tillräckligt utförliga. Det är svårt att från början veta hur många intervjuer som det krävs för 

att besvara frågeställningarna och därför valde vi ett så pass stort urval gentemot vår tidsram. 

(Kvale & Brinkmann 2009, s. 129) 

 

Vi skapade en intervju baserad på det valda teoretiska ramverket (se figur 1) samt den studie 

som analyserade vilka stressfaktorer coacher upplever påverkar dem mest (se figur 2). 

 

En pilotintervju föregick intervjuerna som användes i studien. Intervjupersonen var en person 

som arbetade som tränare inom föreningslivet. Pilotintervjun genomfördes för att minimera 

tolkningsfel samt att säkra reliabilitet och validitet ytterligare. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 

110-111) 

 

Telefonintervjuerna som vi genomförde spelades in med hjälp av en applikation i Iphone. 

Vi inledde intervjun med att beskriva syftet med studien samt att ännu en gång tydliggöra de 

etiska aspekter såsom att de blir inspelade, är anonyma i all rapportering och får avbryta när 

de vill. Varje intervju tog i snitt 18 minuter att genomföra (13-22 minuter). 

 

Intervjuerna transkriberades direkt efter att de genomförts för att sedan analyseras. Vi läste 

sedan igenom alla transkriberingar för att skapa oss ett övergripande intryck av 

instruktörernas svar. Därefter använde vi oss av, i de mer öppna frågorna, meningskodning 
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vilket innebär att man letar efter nyckelord i texten. Detta gjordes för att skapa en struktur och 

överblick över intervjutexterna samt att hitta teman. (Kvale & Brinkmann 2009, s. 217). Vi 

analyserade därefter resultatet utefter det valda teoretiska ramverket.  

 

2.2 Urval 

Urvalsgruppen bestod av åtta manliga handbollsinstruktörer runt om i Sverige. De är 40 år 

eller äldre och jobbar alla inom NIU på gymnasiet. Instruktörernas utbildning skiljer sig från 

endast gymnasialt utbildad till idrottslärarutbildad med alla svenska handbollsförbundets 

tränarsteg. De har jobbat inom skolan i snitt 13 år. Alla har även tidigare erfarenheter av 

ledarskap och coachning inom föreningslivet. Instruktörernas egna idrottsliga karriärer 

varierar mellan elitspel och spel i lägre divisioner.  

 

Vårt urval grundade sig i en form av tillgänglighetsurval (Hassmén & Hassmén 2008, s. 109). 

Vårt syfte var att undersöka stressfaktorer hos handbollsinstruktörer i skolan. Då vår 

målgrupp är så liten (cirka 36 individer) så skedde den inledande kontakten med samtliga.  

2.3 Etiska aspekter 

Vid den första kontakten var vi noggranna med att påpeka de etiska grunderna vi förhåller oss 

till. Exempel på sådana ställningstaganden är att all information som överförs via telefonen 

behandlas konfidentiellt,att ingen utomstående kommer att få ta del av det, att de fick avbryta 

när de själva ville samt att individerna är helt avkodade, det vill säga helt anonyma, i 

resultatredovisningen. Vi spelade även in samtalen för att få med allt som sades så att vi 

kunde transkribera intervjuerna i efterhand, detta är också något som vi informerade 

deltagarna om. (Trost 1997, s. 40, 51) 

2.4 Telefonintervju 

Vår studie grundade sig i det hermeneutiska vetenskapsidealet där vi som genomför studien 

ska tolka hur deltagarna uppfattar sin omgivning, hur den ger mening till olika händelser samt 

hur den skapar sig meningsfullhet (Hassmén & Hassmén 2008, s.104). På grund av 

tidsbegränsning och målgruppens stora geografiska spridning så beslutade vi som tidigare 

nämnt att genomföra intervjuerna via telefon. När man genomför telefonintervjuer så är det 

svårt att anpassa sitt språk och tonläge till den intervjuade då mycket av den tolkningen sker 

genom kroppsspråk. Därför har vi valt att genomföra en halvstrukturerad intervju. Den 
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innebär att alla intervjuer sker efter ett tydligt frågeschema. Den bestod dock inte av helt klara 

frågor utan snarare av en lista över frågeområden (se bilaga 5). Vi har inom frågeområdena 

använt oss av följdfrågor om vi ansett att svaren inte var tillräckligt givande. (Trost 1997, s. 

19, 23, 47; Hassmén & Hassmén 2008, s. 253-254) 

 

Intervjun är en så kallad halvstrukturerad livsvärldsintervju, vilket innebär att man vill få 

beskrivningar av deltagarens värld, i syfte att tolka de fenomen han eller hon beskriver och 

dess mening. Intervjun kan ändras efter hur intervjupersonerna svarar men den grundläggande 

strukturen bibehålls för att få ut samma sorts information från alla deltagarna. (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 142) Steg ett i intervjun innefattade strukturerade frågor om personens 

bakgrund; ålder, hur länge den har varit aktiv inom yrket, tidigare erfarenheter och egen 

idrottskarriär. Steg två i intervjun behandlade personens yrke; hur den upplever yrket, vad 

som är bra och dåligt med yrket och vad de anser behöver förändras med yrket. Detta gjordes 

för att försöka hitta andra ingångsvinklar för att få svar på våra frågeställningar. Steg tre i 

intervjun byggde på det teoretiska ramverk samt de frågeställningar som vi utgått från. För att 

stärka validiteten har vi strukturerat intervjun efter teorins ramar (se bilaga 5) (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 101; Kvale & Brinkmann 2009, s. 139-158).  

 

I intervjun frågade vi efter beteendemönster och handlingar får att få fram individens känslor. 

Istället för att fråga hur individen känner vid en viss situation så var det mer värdefullt att 

fråga hur individen reagerade. Därefter tolkades reaktionen efter vår teoretiska utgångspunkt. 

Detta gör vi för att stärka validiteten då det kan vara svårt för personer att beskriva sina egna 

känslor i pressade situationer. (Trost 1997, s. 35)  

2.5 Reliabilitet och validitet 

Begreppen reliabilitet och validitet anses ha sin rot i positivistiska föreställningar. Inom det 

hermeneutiska synsättet går det dock att använda sig av dessa begrepp ändå. Vissa väljer 

emellertid att använda sig av begreppen trovärdighet, tillförlitlighet, pålitlighet samt 

konfirmerbarhet. (Kvale & Brinkmann 2009, s. 263) Vi har använt oss av begreppen 

reliabilitet och validitet definierade inom den kvalitativa forskningen. Reliabilitet avser att se 

till forskningsresultatets tillförlitlighet och stabilitet. Den diskuteras ofta i samband med att 

studien kan replikeras vid ett senare tillfälle. Inom detta synsätt är det framförallt 

intervjuarens kunskaper och ledande frågor som kan skada reliabiliteten. Validitet definieras 
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ofta inom den positivistiska ansatsen ifall man mäter det man avser att mäta. Denna definition 

skulle ogiltigförklara all kvalitativ forskning då denna forskningsinriktning inte ger några 

resultat i siffror. Inom det hermeneutiska synsättet kan man istället utgå från att validitet 

innefattar i den utsträckning våra observationer speglar de företeelser eller variabler som 

intresserar oss. (Kvale & Brinkmann 2009, s. 263 f.) 

 

En kvalitativ studie bygger på uppfattningar och tolkningar vilket gör att reliabiliteten och 

validiteten blir relativt subjektiv. Därför standardiserades intervjun och intervjusituationen för 

att få så reliabla svar som möjligt. (Trost 1997, s. 101 f.)  

2.6 Analys 

Den hermeneutiska spiralen förklarar hur tolkningsprocessen sker inom kvalitativ forskning. 

Vi har använt vår förförståelse för att tolka delar som i sin tur leder till en större förståelse av 

helheten. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 105) Vi har analyserat resultaten och därifrån tagit 

fram tydliga teman i instruktörernas svar. Detta gjordes genom att använda figur 2 och dess 

faktorer som nyckelord.  

 

2.7 Resultatredovisning 

I resultatet presenteras det som är intressant utifrån studiens syfte. De faktorer i figur 2 som 

inte tagits upp av instruktörerna, eller ansetts påverka dem på något sätt, har exkluderats från 

resultatet. För att förenkla läsandet har citaten redigerats och talljud som öh, mm, ah etc. samt 

upprepningar exkluderats. Talspråk har i vissa fall ersatts med ett mer korrekt skriftspråk och 

ord som till exempel liksom har tagits bort. Ord som skulle kunna sammankopplas med en 

viss person har bytts ut mot X. Text som varit ovidkommande har exkluderats ur citaten och 

istället markerats med […] för uteslutande av en eller fler meningar respektive något eller 

några ord. Intervjupersonerna benämns som A-H för att ge anonymitet. 
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3 Resultat 

Inledningsvis i detta avsnitt presenteras den upplevda stressen då detta är ett centralt område i 

vår studie. Sedan behandlas de olika krav, kontroll och stödfaktorer som instruktörerna 

upplevde, strukturerat efter våra frågeställningar och den figur som ligger till grund för 

studien (Figur 2).  

 

3.1 Upplevd stress 

Två instruktörer upplevde att de kände sig stressade i sitt yrke. Detta grundade sig främst i 

den upplevda tidsbristen som fanns. Till exempel så ansåg instruktör G att han kände sig 

stressad och att reaktionerna av detta skiljde sig åt från situation till situation. Ena gången 

reagerade han med att bli mer aggressiv, och nästa gång kunde reaktionen bli det motsatta. 

Viktigt att tillägga här är att den upplevda stressen inte endast kom från yrket som 

handbollsinstruktör, utan även från deras roll som coach inom föreningslivet. 

 

”Får en mer aggressivare hållning i mitt ledarskap. […] för 

att nästa gång vara mer tillbakadragen, så jag tror det är lite 

olika faktiskt” (Instruktör G)   

 

Två av instruktörerna kände sig inte stressade i allmänhet men kunde uppleva att visa moment 

var stressframkallande. Till exempel så ansåg instruktör C att schemaläggningen var en 

stressande faktor i starten på terminerna då detta skulle struktureras.  

 

”Det är ju problematiskt med skolan och få ihop schemat 

[…] som jag pysslar just nu med” (instruktör C) 

 

Fyra instruktörer ansåg sig inte uppleva stress under arbetet. Till exempel så kände instruktör 

B inte någon stress utan pekade istället på att han kände en oerhörd glädje att instruera så pass 

motiverade och glada elever. Instruktör F trodde inte att stress existerade. Han ansåg att med 

en positiv inställning så klarar man pressande situationer.  
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”Jag tror inte på de där med press och gå in i väggen. Se till 

att man är glad och positiv i livet så går allt mycket lättare.” 

(Instruktör F) 

3.2 Inre krav 

3.2.1 Ansvar mot spelare och sig själva 

Fyra av instruktörerna ansåg att det kände en kravbild från sina elever. De kände att eleverna 

hade valt specialidrott för att de ville bli elitspelare och satsa på sin idrott. Därför var det 

instruktörernas ansvar att ge dem alla de möjligheter som behövdes för att kunna utvecklas 

individuellt. Instruktör H kände dock att kraven för att utvecklas individuellt låg hos eleverna 

själva. 

 

”[…] känner jag ju att jag har ett jättestort ansvar att deras 

verksamhet blir bra. Och att de utvecklas som handbollspelare.” 

(Instruktör G) 

3.3 Yttre krav 

3.3.1 Krav från Svenska Handbollsförbundet 

Sex av instruktörerna ansåg att det fanns ett krav från förbundet att de ska ha en viss 

utbildningsnivå. De menade att SHF kräver att man ska ha gått deras tränarutbildningar eller 

att man skulle vara utbildad lärare. Sedan var SHF:s krav på vidareutbildning och fortbildning 

också ett kunskapskrav som instruktörerna kände av. 

 

”[…] tittar jag på svenska handbollsförbundet, så ska jag både 

ha en lärarexamen, och det har jag som idrottslärare även för 

gymnasiet. Sen är jag också fullt stegutbildad i svenska 

handbollsförbundet. Jag känner att de är på en, jag kommer 

t.ex. missa en målvaktskurs, som jag måste ta igen under våren.  

Sådant tycker jag är bra.”(Instruktör F)  

 

Kraven som ställs på eleverna från handbollsförbundet anser instruktör E är felaktig. Han 

anser att de inte borde vara samma på alla orter i Sverige. Eftersom kvalitén på de sökande 
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kan skilja sig mycket beroende på vart i Sverige skolan ligger. Några instruktörer ansåg att det 

fanns en mycket större handbollskultur i mellersta och södra Sverige vilket i sin tur ledde till 

fler sökande spelare. Därför är det lättare för en skola i till exempel Göteborg att få in ett stort 

antal bra spelare i programmet. Att SHF då kräver att man ska fylla sin kvot med spelare som 

har potential att bli elitspelare anses av de berörda instruktörerna vara svårare på en liten ort 

då urvalet är betydligt mindre. I och med dessa krav så riskerar man enligt instruktör F att 

tappa vissa spelare som blommar ut sent. 

 

”De ska ha en viss förkunskap innan jag kan ta in dem. De ska 

hålla en tillräckligt god nivå. Det kan jag tycka som 16 år, man 

söker till gymnasiet, är lite väl tufft. Tittar man att en del 

blommar ut lite senare. Kanske att vi slår ut lite för tidigt för de 

som skulle kunna bli duktiga.”(Instruktör F) 

 

3.3.2 Krav från skolledning  

Två av instruktörerna ansåg att det fanns ett krav från skolledningen att fylla kvoten med 

elever varje år.  

 

”Man får vara skolans rekryterare till ett program. För att få 

elever till handbollen måste jag skicka ut till berörda spelare i 

rätt ålderskull och man har träffar då, där man får testa dem 

[…] så det är mycket jobb innan man har eleverna på 

plats.”(Instruktör H) 

3.3.3 Administrativa uppgifter 

Instruktör H ansåg att mycket fokus läggs på de administrativa delarna och mindre på de 

praktiska momenten. Från att tidigare varit mer praktiskt har nu majoriteten av tiden förlagts 

till administration. Detta ansåg han tog fokus från det som är huvudsyftet med ämnet, att 

utveckla spelarna individuellt. 

 

”Skolan är ju mer administrativ än det är att jobba praktiskt. 

Om jag skulle jämföra med när jag började jobba så hade jag 

kanske fyra femtedelar på golvet och en femtedel administrativt. 
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Idag är det nästan tvärtom. […] Det är det man egentligen är 

utbildad för.” (Instruktör H) 

 

Två instruktörer ansåg att en större administrativ press låg på instruktören inom specialidrott 

jämfört med de instruktörer som undervisade i de andra ämnena. Anledningen till detta var att 

instruktörerna inom NIU ska, utöver de dagliga administrativa uppgifterna, få elever att söka 

till deras linje. Instruktör H upplevde även att skoledningen inte insåg vilket extra arbete 

denne blev tvungen att lägga på denna uppgift. 

3.4 Kontroll 

3.4.1 Professionalitet och engagemang hos spelarna 

Sex av instruktörerna ansåg att engagemanget hos eleverna var det bästa med att jobba inom 

specialidrotten i skolan. På lektionerna är eleverna motiverade och vill utvecklas. Det gav 

enligt instruktörerna en mycket högre kvalitet på innehållet. Det underlättade också 

genomförandet av lektionerna och att verksamheten blev så bra som det krävs för att kunna 

skapa spelare på elitnivå. 

  

”[…] man har personer som brinner för hela hjärtat […] som vill 

utvecklas och man kan sätta det på en helt annan nivå. Det är en 

vilja där, det är ungefär som när småbarnen kommer till en 

förskoleklass, då vill de lära sig allting, de vill lära sig läsa, 

skriva, hoppa och leka. Så känns det faktiskt när man har varje 

lektion inom handbollsgymnasiet.” (Instruktör G) 

3.4.2 Budget 

En instruktör ansåg att de hade en bra budget inom utbildningen vilket underlättade arbetet 

avsevärt medan en annan ansåg att det var ett problem. De resterande instruktörerna ansåg 

inte att budgetfrågan var ett problem men att det alltid finns utrymme för förbättring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.4.3 Egen planering 

På frågan om de upplevde att de hade möjlighet att påverka sin arbetssituation så svarade 

samtliga att de kände stora möjligheter. De enda ramarna vissa ansåg att de var tvungna att 

utgå ifrån var SHF:s riktlinjer för vad som skulle ingå i kurserna. Utöver det så kände alla att 
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de kunde lägga upp innehållet på undervisningen hur de själva ville. De kunde lägga fokus på 

de delar som ansågs viktigast att undervisa i för den gruppen samt att de kunde anpassa när 

vissa moment skulle ligga beroende på tävlingssäsong och försäsong. 

 

”[…]vi har ju ramar ifrån svenska handbollsförbundet hur vi 

ska bedriva vår utbildning. Men det finns mycket rum inom de 

ramarna hur man ska lägga upp det.” (Instruktör A) 

 

3.5 Stöd 

3.5.1 Sammanhållning inom organisationen  

På frågan om vad de hade för hjälpmedel för att hantera de krav som ställdes på dem så 

svarade fem av instruktörerna att ett bra stöd var viktigt. Det stöd som de ansåg viktigast var 

det från andra instruktörer. De kunde då hjälpas åt med planering och upplägg av lektioner, 

vilket gav mindre administrativt arbete. De kunde även diskutera problem och svåra 

situationer och lösa dem tillsammans. Sedan nämnde instruktör G att det var viktigt att ha 

andra specialister anställda så att man själv kunde fokusera på det man var bra på.  

 

”Jag är ju inte ensam här på vårt gymnasium utan vi är ju flera. 

Och jag är så långt ifrån en specialist på fysträning som man 

kan komma egentligen. Det är inte min starka sida så där har 

jag ju folk som hjälper mig med det. Vi har en sjukgymnast som 

är med. Som jobbar både med fys och med det 

sjukgymnastiska.” (Instruktör G) 

 

Fyra av instruktörerna upplevde att de hade ett stöd från andra instruktörer som var anställda 

på skolan. Instruktörerna kunde göra planeringen tillsammans och diskutera problem. Detta 

gav ett minskat administrativt arbete och att de kände ett ökat stöd för att hantera svåra 

situationer.    

 

”Som sagt vi är ju en grupp på tre instruktörer som planerar 

och genomför våra träningar. Vi stöttar ju varandra och jag 

tycker vi har bra stöd från skolan i sig.” (Instruktör B) 
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Stödet från skoledningen ansåg fyra av instruktörerna vara positivt. De upplevde att de kunde 

föra en dialog med rektor och de kände även ett förtroende från ledningen. Denna dialog 

skedde dock inte hela tiden utan endast när instruktörerna själva ville.  

 

De punkter där instruktörerna ansåg att stöd saknades varierade stort mellan instruktörerna. 

Det saknades stöd från skolledning, kommun, SHF, specialister, schemaläggning och 

avsaknad av akutmottagning. Det var dock en stor spridning på svaren och ingen av 

instanserna nämndes av mer än en person. 

3.6 Krav-Kontroll-Stöd-teorin 

Resultaten i vår studie har visat att instruktörerna upplever ett relativt högt krav i kombination 

med ett högt stöd och en hög kontroll. Enligt Krav-Kontroll-Stöd-teorin hamnar då detta yrke 

under deltagande ledare i kombination med aktiv (se figur 1).  

 

De som upplevde stress ansåg att den kan leda till positiva reaktioner då de kände en hög 

hanterbarhet. Den får individer att ta tag i saker som måste göras och lösa dem direkt istället 

för att skjuta upp det. Detta skapar då en effektivare arbetsmiljö. Det spekuleras kring att den 

stressfyllda miljön som coachning på hög nivå medför, kan hjälpa till att hantera stressade 

situationer utanför idrottens värld. 
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4 Diskussion 

Syftet med studien är att undersöka om handbollsinstruktörer som undervisar i specialidrott i 

svenska NIU-skolor upplever stress inom sitt yrke, med utgångspunkt från Krav-Kontroll-

Stöd-teorin. Tidigare forskning (Olusoga et al. 2009; Olsusoga et al. 2010; Levy et al. 2009; 

Callary et al. 2011) har fokuserat på stress hos coacher inom föreningsliv utomlands och det 

saknas både forskning i Sverige och inom elitidrott i skolan. Det har genomförts forskning på 

lärare inom specialidrott i Sverige (Ferry och Olofsson 2009) och hur de ser på ämnet men 

endast innan LGR11 (skolverket nationella idrottsutbildningar 2012) infördes och 

utbildningarna gjordes om till NIU-utbildningar.  

 

Sammanfattningsvis visade resultatet i vår studie att förekomsten av stress var låg hos 

handbollsinstruktörerna och de var få som kände en påfrestande press i yrket. Detta beror dels 

på att resultatkraven försvinner i samband med att fokus ligger på att utveckla spelarna 

individuellt, dels på att det sociala stödet på skolorna var stort och att ingen av instruktörerna 

kände sig isolerade och upplevde en hög kontroll av undervisningsplaneringen. De kraven 

som ställs på undervisningen kommer från eleverna, vilket i sin tur leder till att instruktörerna 

ställer krav på sig själva för att skapa så bra förhållanden för sina elever som möjligt. 

Instruktörerna ansåg även att det ställdes krav från SHF i form av att vara utbildad. Detta 

medför ingen hög grad av stress när man väl var utbildad. Dock upplevde instruktörerna att 

det kunde uppstå en viss press i att vidareutbilda sig efter SHF:s krav, men dessa moment 

ansågs inte lika stressande som kravet att ha en fullständig utbildning. 

4.1 Krav-Kontroll-Stöd 

Instruktörerna menade att eleverna är drivna, målmedvetna och ställer höga krav på dem att 

skapa förutsättningar för att utvecklas. Det är enligt instruktörerna en stressande faktor och 

enligt Ekman och Arnetz (2005) så skulle instruktörerna då lätt kunna hamna i en 

Alarmreaktionen (AR), vilket ökar risken för utbrändhet i framtiden. Sambandet mellan just 

höga krav från spelare och en ökad stress kan man även se i vår studie och i tidigare studier 

inom föreningslivet där spelarnas krav ansågs vara höga (Olusoga et al. 2009; Levy et al. 

2009). Skillnaden inom skolans värld är att det ligger i skolans intresse att ge eleverna ett 

visst betyg, men att det exempelvis enligt instruktör E är elevernas eget ansvar att uppnå ett 

visst betyg. Skolans ansvar ligger i att skapa så stora förutsättningar som möjligt för eleverna 

att uppnå tillfredställande betyg. Sedan ligger det slutgiltiga ansvaret hos eleverna själva. 
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Inom föreningslivet så ligger det slutgiltiga ansvaret på coachen (Olusoga et al. 2009; Levy et 

al. 2009; Kenttä 2011). I synnerhet eftersom det inom föreningslivet är resultatinriktat och att 

coachen är en viktig källa för att optimera motivation, prestationen och effektivitet hos 

utövarna (Horne & Carron 1985). 

 

Att majoriteten av instruktörerna anser att krav ställs från SHF i form av utbildningsnivå leder 

till en form av kvalitetssäkring av utbildningen. Enligt en studie som Callary et al. (2011) 

genomfört är det viktigt att ha anställda med en hög och relevant utbildning. De krav som 

instruktörerna upplever från SHF om att vara utbildad står i konflikt med att några av 

instruktörerna inte genomgått någon utbildning. Trots de höga kraven anser sig inte 

instruktörerna stressade. Endast två av instruktörerna anser sig uppleva en allmän stress i sitt 

yrke. Att känna att man kan hantera kravfyllda situationer i sitt yrke kan bero på att de flesta 

instruktörerna känner ett starkt stöd från sin omgivning och skolledning. Det underlättar enligt 

Karasek och Theorell (1990) och Lambert et al. (2009) för individen att hantera stressade 

situationer. Till exempel om instruktörerna behöver genomföra vissa utbildningar så ser 

skolan till att de får det.  

 

I likhet med tidigare forskning (Olusoga et al. 2009; Ferry & Olofsson 2009; Levy et al. 2009; 

Lambert et al. 2009) har vi funnit i vår studie att det ökade administrativa arbetet som lärarna 

idag måste genomföra, upplevs som stressande. Instruktörerna tycker att fokus har flyttats 

från själva undervisningen och att detta har bidragit till att instruktörerna arbetar under större 

tidspress. Konsekvensen av detta kan bli att instruktörernas prioriterade mål hotas och det i 

sig kan skapa en stressfull situation (Wrosch et al. 2003). Instruktörerna uttrycker sitt 

missnöje över detta och menar att de inte är utbildade för denna arbetsuppgift utan för de mer 

praktiska delarna. Detta kan öka risken för att instruktörerna hamnar i Frustrationsreaktion 

(FR) och känner sig uppgivna då de anser att de inte är utbildade för just den arbetsuppgiften 

(Ekman & Arnetz 2005). Att detta krav ändå inte skapar en stress i så hög grad hos de 

intervjuade instruktörerna kan bero på att de upplever en hög kontroll över sin arbetssituation 

(Baumeister 1991). Enligt Krav-Kontroll-Stöd-teorin (Karasek & Theorell 1990) ger denna 

situation möjligheter att testa sig fram och hitta egna lösningar. 

 

Instruktörerna upplever att de har stor frihet att lägga upp planeringen och innehållet. Det 

enda de behöver förhålla sig till är SHF:s ramar. Dessa ramar anvisar vilket innehåll 
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undervisningen ska ha, men inte när och hur den ska genomföras. Instruktörerna kan även 

själva bestämma vad kursen ska lägga fokus på inom ramarna. Detta kan enligt Baumeister 

(1991) och Levy et al. (2009) leda till att de känner en stor frihet och att de kan påverka sin 

arbetsmiljö mycket. Att känna en hög kontroll över att man kan påverka undervisningen är 

enligt Karasek och Theorell (1990) och Lazarus och Folkman (1984) viktigt inte bara för att 

minska stress, utan även för att höja kvaliteten på sitt arbete. Denna förekomst av hög kontroll 

kan bero på införandet av LGR11 (Skolverket LGR11 2012) och LPO94 (Skolverket LPO94 

2012) som riktat sig mer mot en friare tolkningsbarhet. Om man utgår från Karasek och 

Theorells (1990) stressmodell så kan införandet av dessa läroplaner anses positiva eftersom 

undervisningskvalitén ökar och den upplevda stressen minskar.  

 

Den geografiska spridningen på de intervjuade instruktörerna är som tidigare nämnt stor. 

Detta kan urskilja sig i några av resultaten. De skolor som ligger i mindre orter upplever till 

exempel mer problem med själva intaget av elever. De upplever att det var svårt att få 

tillräckligt duktiga elever och i vissa fall att fylla sin kvot. Detta problem är inte isolerat till 

dessa orter men på de större orterna där detta problem visade sig, var antalet platser att söka 

betydligt fler. Detta skulle man kunna relatera till föreningslivet där coacher kan uppleva en 

press för att få bra spelare till laget (Olusoga et al. 2009). 

 

I och med införandet av NIU begränsades antalet skolor som fick erbjuda specialidrott till sina 

elever. Det kan medföra en större press på de instruktörer som arbetar på NIU-skolor att ge en 

så högkvalitativ utbildning som möjligt. Eleverna söker sig till dessa skolor på grund av att de 

erbjuder just specialidrott och det finns färre platser i Sverige i och med införandet av LGR11 

(Skolverket Lgr11 2012) och NIU (Skolverket Nationella idrottsutbildningar 2012). Då 

kraven för att komma in på skolan är höga för eleverna, ställer dessa i sin tur högre krav på att 

utbildningen ska nå upp till den standard de behöver för att utvecklas. Att kraven höjs för att 

bli intagen på programmet gör att man riskerar att tappa många ungdomar som utvecklas sent. 

Att samma krav ställs över hela Sverige kan medföra att de mindre kommunerna får ännu 

svårare att fylla sina kvoter eftersom det inte finns tillräkligt många sökande som håller den 

standarden som satts. Detta krav kan i sin tur påverka den upplevda kontrollen, eftersom 

instruktörerna i vissa fall inte kan fylla sin kvot eller acceptera de elever som de själva vill. 

Bristen på kontroll är den starkaste källan till stress (Karasek & Theorell 1990). Detta 

påverkar inte enbart den upplevda stressen utan arbetseffektiviteten kan även försämras. 
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Vid frågan vilket som var det viktigaste hjälpmedlet för att hantera de krav som ställs på 

instruktörerna svarar de flesta ett bra stöd. Det finns dock brister i stödet som varierade 

skolorna emellan. Det stärker valet av att använda den tredimensionella modellen istället för 

den tvådimensionella. I den tredimensionella modellen är stöd en egen faktor som anses viktig 

för att hantera stress och det visar sig även i vår studie. Att känna ett stöd från kollegor i sin 

närhet bidrar enligt Karasek och Theorell (1990) till att skapa en social coping. Det är därför 

mycket positivt att en stor del av instruktörerna upplever att ett sådant stöd finns. Det hjälper 

inte enbart till att hantera stressfaktorer utan kan även förbättra den allmänna hälsan (Ibid). 

Det är troligtvis denna höga upplevelse av stöd tillsammans med den höga kontroll som 

instruktörerna kände, som bidrar till den låga förekomsten av upplevd stress. Att ett så pass 

bra stöd upplevs från kollegor i instruktörens var inte väntat. Vår utgångspunkt var i likhet 

med den tidigare forskningen som visar att instruktörer agerade i isolation (Olusoga et al. 

2009; Levy et al. 2009). Instruktörerna kom till sin skola och genomförde det de hade 

planerat, utanför den övriga undervisningen i skolan.  

4.2 Svagheter och styrkor 

Anledningen till att de faktorer som innefattas i Figur 2 som inte nämnts av instruktörerna inte 

belysts i resultatet är för att den tidigare forskning som legat till grund för studiens 

intervjumodell, baseras på föreningslivet och inte skolvärlden. Därför har vissa faktorer inte 

framkommit som relevanta för instruktörerna. Detta visar att stressfaktorer skiljer sig mellan 

de olika instanserna. 

 

Resultatrapportering inom den kvalitativa forskningen kan ses som en återberättelse från en 

resande runt världen som har återvänt för att berätta om sina äventyr. Information som har 

sparats i personen har tolkats och kategoriserats efter hur individen ser på omvärlden. (Kvale 

& Brinkmann 2009) Detta var vår första kvalitativa studie vilket gör oss oerfarna inom 

metoden. Eftersom arbetet bygger på tolkning så ställs det höga krav och med vår bristande 

erfarenhet av denna forskningsmetod skulle reliabiliteten eventuellt kunna påverkas.   

 

Antalet intervjuer begränsades till åtta stycken och är i snitt 18 minuter. Detta skulle kunna 

anses som tunt. Detta upplägg genomfördes framförallt på grund av tidsbrist men ansågs 

kunna ge tillfredsställande svar. En annan aspekt som kan anses begränsande är att 
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intervjuerna gjordes över telefon. Detta gör det svårare att tolka kroppsspråk och eventuellt 

tolka svaren på en djupare nivå. Enstaka instruktörer var väldigt ”insnöade” på de problemen 

som de hade för tillfället. De hade svårt att koppla bort det aktuella problemet och se helheten 

med sitt yrke. 

 

För att skapa så tydliga ramar som möjligt har vi, tillsammans med lärare och forskare på GIH 

– Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm som har tidigare erfarenhet inom ämnet, tolkat 

ett välkänd teoretisk ramverk (Krav-Kontroll-Stöd-teorin). De faktorer som användes i 

studien har tagits från en stor studie som genomförts utomlands (Olusoga et al. 2009). Där har 

vi sett vilka faktorer som föreningscoacher upplever finns och applicerat de på Krav-Kontroll-

Stöd-modellen samt anpassat dem till skolans värld (se figur 2). Hela vår studie utgår från de 

ramar som modellen har för att skapa en valid och reliabel studie. Vi valde att undersöka 

handbollsinstruktörer för att de jobbar i miljöer som var bekanta för oss samt att vi inriktat oss 

på ett begrepp som vi tidigare studerat.  

 

4.3 Slutsats 

Slutsatsen som kan dras av denna studie är att handbollsinstruktörer inom NIU enligt Krav-

Kontroll-Stöd-teorin hamnar under deltagande ledare i kombination med aktiv. Detta innebär 

att instruktörer inom detta yrke känner ett högt stöd, en hög kontroll och ett högt krav. Enligt 

Krav-Kontroll-Stöd-teorin leder detta till att individerna trots det höga kravet som ställs, får 

möjligheter att testa sig fram till egna lösningar. Detta leder i sin tur till en minskad stress. 

Det sociala stödet som instruktörerna upplevde skapar ytterligare möjligheter till 

stresshantering och bidrar även till att instruktörerna kan hantera förändringar som kan 

uppstå. Alla instruktörer upplevde dock att det saknades någon form av stöd som skulle 

underlätta deras arbetssituation. Men vad detta stöd innebar varierade stort. Detta visar att det 

alltid finns förbättringsområden och det är därför viktigt för SHF och skolledningen att 

bibehålla en konstant dialog med instruktörerna, för att kunna korregera och underlätta så 

mycket som möjligt för instruktörerna.  

4.4 Vidare forskning 

Denna uppsats ger en större insikt i hur det är att arbeta med specialidrott i skolan och har 

skapat en ökad förståelse för instruktörsyrket inom skolan. Den har också skapat en större 

förståelse för hur mångbottnad stress och stresshantering är inom yrkeslivet. Det finns väldigt 
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många aspekter som spelar in för att en individ ska ligga på en tillfredställande stressnivå (se 

figur 1). 

 

Framtida forskning bör göras med fokus på att få fram de eventuella skillnaderna mellan 

traditionell idrottsundervisning och undervisning inom NIU. Stödet bör vara detsamma men 

de stora skillnaderna finns i kraven och engagemanget hos eleverna. Detta behöver 

undersökas vidare för att få fram de mest stressande faktorerna så att lärare inom idrott och 

hälsa kan få den kunskapen och stöd det behöver. 

 

Vidare vore det önskvärt med även mer utförliga studier inom detta ämne med ett större urval 

och mer djupgående data. NIU är ett viktigt hjälpmedel för elever för att kunna kombinera sin 

idrottssatsning med en utbildning. Därför är det viktigt att instruktörerna som arbetar inom 

dessa program får så bra förutsättningar som möjligt att skapa en högkvalitativ undervisning.  
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Bilaga 1 Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

 

Syftet med studien är att undersöka om handbollsinstruktörer som undervisar i specialidrott i 

svenska NIU-skolor upplever stress inom sitt yrke, med utgångspunkt från Krav-Kontroll-

Stöd-teorin 

 

 Vilka krav upplever instruktörerna att det finns i sin yrkesroll? 

 Vilken kontroll upplever instruktörerna att de har i sin yrkesroll? 

 Vilket stöd upplever instruktörerna att det finns i sin yrkesroll? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
Stress, amongst, among, coaches, positive, coach, elite sport, teacher, collegecoaches, high-

schoolcoaches, instructors, coping, athletes, instruktörer, tränare, upplevd stress, skola, 

lärare,  
 

 

Var har du sökt? 
Pubmed, Ebsco, Sport discus 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Ebsco: Stress amongst coaches 

Ebsco: Positive stress 

Ebsco: Positive, stress, coaches   

Pubmed: Stress amongst coaches 

Sport discus: Stress, coach 
 

 

Kommentarer 
Merparten av vår litteratur har vi fått från litteraturlistan hos ett antal artiklar, då framförallt 

från Olusgas studier. Vi har även fått hjälp att hitta lämplig litteratur från olika lärare på 

GIH. Dessa lärare har stor erfarenhet inom det område vi har valt att undersöka. Ebsco var 

den databas som lämpade sig bäst för att söka efter relevant forskning som behandlar stress 

med hjälp av samma metod som oss. 
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Bilaga 2 Grundförutsättningar för SF-certifiering av 

nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU): 

I och med införandet av NIU utbildningar har svenska skolvärlden gjort ett försök att ge 

ungdomar chansen att kombinera sitt idrottsutövande med en god utbildning. Men vad 

innebär då NIU utbildningar? Enligt handbollsförbundet skall en NIU licensierat program var 

uppbyggd på följande sätt. 

 

”Certifiering av ett specialidrottsförbund krävs innan huvudmannens ansökan går vidare till 

Skolverket om att få ge utbildning där ämnet specialidrott ingår.  

 

Certifieringen utgår från en viss utvärderingsbar standard på idrottsutbildningen, dels genom 

SF-gemensamma och grundläggande krav, dels genom SF-specifika krav. . 

Målsättningen med verksamheten är att ungdomar ska kunna kombinera elitinriktad 

idrottsträning med studier på gymnasienivå.  

 

Idrottsutbildningen ska ha en tydlig elitidrottskaraktär där målsättningen är att uttagna 

elever på sikt ska kunna nå nationell elit. 

 

Nationellt godkända idrottsutbildningar vänder sig i första hand till ett lokalt och regionalt 

upptagningsområde. 

 

Utbildningen skall tillstyrkas av specialidrottsförbundet. Statens skolverk 

beslutar om var nationellt godkända idrottsutbildningar får anordnas och om 

hur många platser dessa utbildningar får omfatta efter rekommendation av 

berört SF. 

 

För att starta en Nationell idrottsutbildning är lägsta nivå 12 elever i 

individuella idrotter och 15 elever i lagbollidrotter på en treårsperiod.  

 

De antagna ska bedömas ha goda förutsättningar att på sikt kunna nå nationell 

elit. 
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Den anordnande huvudmannen ska uttrycka sin ambition och vilja att stödja den nationellt 

godkända idrottsgymnasieutbildningen. 

 

Intagningen mellan killar och tjejer ska i grunden vara 50/50 på riksbasis. 

Eventuella SF som avviker från denna norm i sin karaktär kan justera intaget så att det blir i 

rimligt förhållande till antalet licensierade utövare. 

 

SHF tillägg: En skola kan söka enbart för flickor om man saknar elitinriktad verksamhet 

för pojkar på orten och tvärtom. 

 

Könsfördelningen på anställda tränare bör stå i proportion mot de intagna elevernas kön.” 

(SVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDET, Idrottens Hus, S-114 73 STOCKHOLM) 

 

 

(Svenska handbollsförbundet. Grundförutsättningar för SF-certifiering 

www.svenskhandboll.se [2012-08-15]) 

 
 

 

  

http://www.svenskhandboll.se/
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Bilaga 3 Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar på GIH – Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Vi 
skriver nu vår magisteruppsats inom stress hos elittränare och undersöker hur 
handbollscoacher inom NIU och RIG upplever stress och vilka stressfaktorer som påverkar 
deras arbete. (Om detta mail skickas till kontaktansvarig eller liknande ber vi er att 
vidarebefordra till ansvarig för handbollsundervisningen) 

Vi vill undersöka detta genom en intervjustudie. Intervjuerna sker via telefon och tar cirka 15 
minuter. Vår förhoppning är att du skulle kunna tänka dig att delta i den här studien. 

Intervjun kommer att behandla områden så som stressfaktorer som påverkar dig, 
stresshantering samt stöd inom organisationen. 

Intervjuerna sker som sagt över telefon och kommer att spelas in för att vi ska kunna 
analysera alla information som kommer fram. Vi som undersökare garanterar tystnadsplikt. 
Inget som sägs kommer att komma ut till någon utomstående och ni som svarar är helt 
anonyma vid resultatredovisningen. Alla inspelningar kommer att raderas efter 
databerarbetningen. 

Deltagandet i studien är helt frivillig, ni kan avbryta intervjun när ni vill utan att förklara er. 

Om du kan tänka dig att delta önskar vi att du svarar på mailet och anger telefonnummer 
samt vilken tidpunkt som passar dig bäst att vi kontakter er.  

Med vänlig hälsning 

Mattias Lindahl  07******** 

Olof Carlsson  07******** 

GIH 
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Bilaga 4 Intervjumallen 

 

 Spelar in samtalet 

 Räknar med att det tar cirka 20 min 

 Får avbryta när du vill 

 Helt anonym i resultatredovisningen 

 Först lite grundläggande frågor om dig 

 Övergripande om ditt yrke 

 Mer öppna frågor om stress 

Grundläggande information 

1. Ålder 

2. Verksamhetstid 

3. Egen idrottskarriär 

4. Tidigare erfarenheter inom ledarskap och föreningsliv 

5. Högsta utbildningsnivå 

6. Har du utbildning i betygsättning 

Övergripande 

1. Hur ser er arbetsplan ut inom ämnet idrott och hälsa? 

2. Vilket syfte och målsättning anser du att specialidrottsämnet har 

3. Vad är det sämsta med att undervisa i idrott och hälsa 

4. Vad är det bästa med att undervisa i idrott och hälsa 

5. Vilka förändringar anser du att det behövs inom ämnet 

6. Undervisar du i någon annan kurs än SCI. Vanlig idrott/specialidrott (undervisar du i idrott och hälsa 

A/B) 
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Krav 

Vilken kravbild känner du finns på dig? 

Känner du dig någonsin stressad i ditt yrke? 

Hur upplever du att du reagerar vid stress? 

 Hur känner du ansvar gentemot spelare 

 Press från dig själv 

 Prestera resultat 

 Tävlingssituationer 

 Press från föräldrar 

 Press från förening 

 Administrativa 

Kontroll 

Vilka kunskaper/hjälpmedel upplever du att du har för att hantera dessa krav som ställs på dig? 

Vilka hinder upplever du att det finns? 

Vad upplever du att du har för möjligheter att påverkar din arbetssituation? 

 Spelarnas professionalitet och engagemang 

 Materialtillgångar 

 Budget 

 Attityd hos spelare 

 Dina kunskaper 

Stöd 

Upplever du att du får något stöd från omgivningen i din yrkesroll och i så fall från vad? 

 Sammanhållning inom organisation/ledarstab 

 Sammanhållning med laget 

 Isolation 

 Vilket stöd vill du uppleva 

Känner du att det finns skillnader på dina krav och dina möjligheter att hantera det när du jobbar inom skolan 

gentemot om du jobbar inom föreningslivet? 

Upplever du några positiva effekter av stress? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


